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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ ir 1.6 papunktį

išdėstyti taip:

„1.6. inžinerinį statinį – Žilvičių gatvę, žymėjimas plane 1-24, pastatytą 1982 m., ilgis 0,32

km, unikalus Nr. 4400-5358-5018, paskirtis kelių (gatvių), esantį Tenenių miestelyje, Tenenių

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje“.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras        

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. T1-15 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS

TEISĖS Į INŽINERINIUS STATINIUS ĮREGISTRAVIMO“ PAKEITIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Patikslinti įregistruoto Nekilnojamojo turto registre

Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise kelių (gatvių) paskirties inžinerinio statinio - Žilvičių

gatvės, žymėjimas plane 1-24, pastatytos 1982 m., unikalus Nr. 4400-5358-5018, paskirtis kelių

(gatvių), esančios Tenenių miestelyje, Tenenių seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, ilgį - 0,32

km (įregistruotas ilgis - 0,126 km).

2.Kas inicijavo, kokiospriežastyspaskatino irkuovadovaujantisparengtas sprendimas.

Sprendimo projekto rengimą inicijavo VĮ Registrų centrui 2020 m. gruodžio 16 d. pateiktas UAB

„Drava“ matininkės Reginos Lisovskės paaiškinimas dėl padarytos klaidos. VĮ Registrų centrui

tikslinant gatvės ilgį, reikalingas teisės aktas, kuriuo remiantis bus atlikti pataisymai VĮ Registrų

centro kadastro duomenų bazėje.

           3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad 

tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

           4. Laukiami rezultatai. Bus patikslinti inžinerinio statinio kadastro duomenys.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. Pakeisti Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ 1.6 papunktį.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė             2021-03-01   Nijolė Marozienė
(pareigos)                                                     (parašas, data)              (vardas, pavardė)          







DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31d.

sprendimo Nr.T1-15 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“

pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-03 Nr. T25-55

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-03 10:34

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-03 10:34

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-02 18:14 - 2025-06-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aišk. raštas- dėl Žilvičių g. patikslinimo.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Žilvičių g.-matininkės paaiškinimas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210210.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-03-04 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




